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Välj rätt glas 
ditt uterum
Det viktiga glasvalet ... smutsavvisande, lågenergi 
isolerande, härdat ... för komfort, underhåll och säkerhet.

Kompletta uterum 
med stomme av  
aluminium eller limträ. 
Mot fasad eller fristående. Kompletta tak i glas,  

plåt och kanalplast.

Uterumspartier för alla säsonger. 
Core, Super, Edge och Space.

Svensktillverkat i dina mått

Uterum  |  Fasadpartier  |  Glasräcken
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Det bästa av två världar
Ett uterum är inte utomhus, men det är inte heller inomhus. 
Ett uterum kombinerar allt det bästa från ditt hus och  
din trädgård och skapar en flexibel och användbar miljö  
där det är lätt att trivas.

Njut av trädgårdens alla goda sidor i form av ljus, grönska 
och utomhuskänsla utan att låta dåligt väder begränsa dig. 
Möt vårens första solstrålar utan att bekymra dig över kalla 
vindar. Fortsätt att uppleva sena sommarkvällar även om de 
varma nätterna i juli sedan länge är förbi. 

Njut av en god bok uppkrupen i en skön fåtölj, samtidigt 
som du hör regnet slå mot taket. Ett uterum ger dig träd
gårdens frihet samtidigt som du behåller den varma,  
mysiga och ombonade inomhuskänslan.

Det bästa av två världar helt enkelt.
Hitta din perfekta värld tillsammans med Nordicview.
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Kvalitet
Det kan vara stor skillnad  
på de olika prisklasserna. 
Undvik de allra billigaste 
skjutpartierna på marknaden 
så undviker du också mycket 
problem.

Från planering till färdigt uterum

Ett lyckat uterumsprojekt börjar alltid med planering och eftertanke. Framför allt är 
det viktigt att du funderar över hur du vill använda ditt uterum. Vill du ha kvällssol? 
Hur stor del av året vill du kunna vistas i ditt uterum? Vill du ha ett uterum som sticker 
ut, eller vill du att det ska upplevas som en del av ditt hus? När du har svaret på alla 
frågor är det dags att välja dörrar, fönster och tak. 

Försök att uppnå en enkel väg till köket, det underlättar mycket om man slipper 
springa igenom hela huset med tallrikar och mat.

1 Hur vill du använda ditt uterum?

En bra tumregel är hellre för stort än för litet! Uterummet blir väldigt ofta din 
favoritplats i huset, vilket gör att du vill tillbringa mer tid där än planerat.

Passa på att ta några kvm extra så att du för möjlighet att maximera dit nyttjande 
av uterummet och inte ånga dig i efterhand.

2 Skissa och mät

Den största materialvalet på uterum är glaset, därför bör man lägga mer kärlek 
på vilket glas man väljer till sitt uterum.

En solig sommardag kan vara helt fantastisk men också olidlig i ett uterum, väljer 
man solskyddsglas minimerar man värmen och ljusinsläppet.

Tänk på glaset och rådfråga utifrån ditt rums förutsättningar vilket glas ni bör välja 
till partier och glastak. Alla glas är alltid härdade, men kan adderas med olika 
funktioner såsom solskyddsglas, smutsavvisande.

3 Glaset är den största delen

Glas, plast eller plåt? Olika takmaterial har olika fördelar. Taket på ditt uterum är 
viktigt av många orsaker. Eftersom värme stiger uppåt så kan ett dåligt isolerat tak 
bli en riktig energitjuv. Taket är också en väldigt viktig del i utseendet och påver
kar i hög grad upplevelsen ock komforten i uterummet.

Vill du få in maximalt med naturligt ljus så som möjligt ska du välja genomskinligt 
takmaterial, antingen glas eller kanalplast. Både släpper igenom ljuset, men ock
så värmen. Om ditt uterum ligger i söderläge är det klokt att använda opalfärgad 
kanalplast eller glas med solskyddsglas.

Glastak ger en magiskt rymd i rummet och skapar ett väldigt luftigt rum, om 
 rummet ligger i söderläge så rekommenderas solskyddsglas skarpt. Isolerat 
 plåttak är valet för dig som vill ha bra isoleringsvärde och samtidigt minimera  
det naturliga ljuset. 

4 Glas, plåt eller kanalplast tak?

I ett uterum så är det verkligen detaljerna som gör skillnaden. De sista 
valen man gör när allting annat är bestämt avgör ofta hur nöjd man blir 
med helheten.

Ta en extra funderare hur ni har tänkt med belysning, behandling av 
stommen, färgval.

5 Detaljerna

Tänk på ytan
Om du gör ett för litet ute
rum är det både krångligt 
och dyrt att åtgärda i efter
hand. Tänk på att brutna 
hörn ”stjäl” en hel del yta, så 
ta gärna i lite extra!

Tänk utanför boxen
 ...eller åtminstone utanför 
uterummet. En trevlig utom
husyta i form av ett trallgolv 
eller stenläggning utökar 
användningsområdet för ditt 
uterum.

Vädringsmöjlighet 
För att få ett behagligt klimat i 
uterummet är det en förutsätt
ning att du kan vädra ordentligt. 
Tänk på ventilationen redan  
från början!
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Låt ditt uterum 
grönska

Nära till köket
Ofta blir uterummet en plats 
där du gärna njuter av en 
god måltid tillsammans med 
familjen eller goda vänner. 
Därför kan det var bra att se 
till att du smidigt kan ta dig 
från köket till uterummet utan 
att behöva gå igenom hela
huset.

I ett uterum skapas 
ofta ett klimat där  
växter trivs, även  
växter som kanske 
inte skulle överleva 
ute i din trädgård. 

Olika typer av citrus
träd är populära, 
men besök gärna en 
plantskola, så får  
du bra tips på även  
på andra växter som 
trivs i ditt uterum.

Tänk på insynen!
Helglasade väggar har sina uppenbara fördelar, 
men tänk på att du ibland kanske vill begränsa 
insynen av olika anledningar. Höga växter kan 
skydda mot nyfikna grannar, men många väljer 
också att inte ha helglasade väggar i alla väder
streck för att på så sätt skapa ett skyddat hörn,  
fritt från insyn.

Tak över huvudet!
Taket har större betydelse än vad du kanske har tänkt på.  
Ett glastak med fri syn ända upp till stjärnhimlen ger ett  
helt annat intryck än ett täckt bandplåttak. 

Olika tak har olika egenskaper, både när det gäller ljusinsläpp 
och isoleringsförmåga  vad är viktigt för dig?

GÖR DITT UTERUM PERSONLIGT
När ditt uterum är färdigmonterat är det dags för 
dig att sätta din personliga prägel på det. Inred 
med prylar du gillar och försök att hitta detaljer 
som är både vackra och användbara. Blanda nya 
moderna saker med loppisfynd och skapa ett rum 
som du kan trivas i.

Krydda 
uterummet 
med färska
örter.

 Redo för ditt nya uterum?



6

Kompletta uterum  
– i dina mått!
Vi har inga standardmått att anpassa oss till.  
Det är dina mått som bestämmer hur stort ditt uterum skall bli. 
Beroende på hur du vill använda ditt uterum så väljer du  
mellan de välkända säsongerna Sommar, Höst och Vinter. 
Välj modell, säsong och tak – sen tillverkar vi ditt uterum  
efter dina mått.



7

PULPETTAK  
– enkelhet som  
passar de flesta
Det här uterummet har ett så kallat pulpettak; 
ett tak som lutar åt ett håll. Det passar  
bäst när du vill ha ditt uterum längs en  
långsida, där takfoten begränsar takhöjden.  
Det går även att sätta på en gavel där man 
kan låta takhöjden sticka iväg för en härlig 
rymd.

Finns med stomme i antingen limträ eller 
aluminium.

SADELTAK  
– traditionellt med  
härlig rymd
Vill du placera ditt uterum på en gavel 
eller om du har ett tvåvåningshus finns 
alla möjligheter att bygga ett uterum med 
så kallat sadeltak; ett tak som lutar åt två 
håll. Med denna klassiska lösning får du 
inte bara en underbar rymd, utan också 
ett extra ljusinsläpp via gavelspetsen. 

Finns med stomme i antingen limträ eller 
aluminium.

FRISTÅENDE  
– om du vill ha  
en egen plats
Vill du ha en plats ute i trädgården eller 
närmare stranden. En plats där ni kan 
spendera härliga dagar och samtidigt 
komma bort från stöket i huset.  
En egen plats som kan placeras där ni vill.

Finns med stomme i antingen limträ eller 
aluminium.
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Ditt val – din utsikt
Klart man vill njuta av det är utanför. Största ytan i ditt nya uterum  
består utan glas. Våra paket innehåller glas av högsta kvalitet.  
Skulle du vilja lägga till nån funktion på ditt glas såsom solskydd,  
ljudreducering eller smutsavvisning? Kontakta oss så löser vi det med. 

Glasen till våra kompletta uterum och även 
till våra glastak är utvalda efter den säsong 
som uterummet skall användas i. Alla våra 
glas är härdade säkerhetsglas.

Fler funktioner kan byggas in i glaset. Vill 
ni ytterligare solskydd, ljudreducering eller 
varför inte självrengörande vars skikt gör att 
smuts inte fastar på glasen så bra och sköljs 
bort vid nästa regnskur. 

Kontakta oss innan beställning och ni önskar 
lägg till dessa funktioner till ert uterum.

Stommen, den bärande konstruktionen som du fäster 
väggar, tak och glaspartier på. Stommen måste således 
klara både vikt och belastning från uterummets övriga 
komponenter. Valet av material till stommen är därför  
av avgörande betydelse för helhetsresultatet.

Uterummets skelett  
– stommen

Nordicview levererar måttanpassade 
stommar i limträ men också i aluminium i 
både isolerad och oisolerat utförande.

Limträ 
Fördelen med limträ är dess goda brand
motstånd, utmärkta förmåga att spänna 
över stora spännvidder, stora bärförmåga 
och faktiskt dess estetiska utseende. 

Aluminium 
Aluminium kräver avsevärt mindre 
underhåll än limträ, du får ett näst intill 
underhållsfritt uterum som har mycket 
lång livslängd. 
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   Dina val för våra kompletta uterum

 Stomme. 
Välj vilket material du vill ha på din stomme till uterum-
met. Välj mellan underhållsfri aluminium eller vackert 
limträ. Stommen levereras exaktkapad.

 Storlek. 
Vi tillverkar ditt uterum efter dina mått. Inga standardmått. 
Givet finns det fysiska begränsningar på hur stort uterum-
met kan vara.  
Våra fasadmonterade uterum kan fås med eller utan 
mittstolpe. Mittstolpen gör att du kan göra uterummet 
större

 Illustration med eller utan mittstolpe

 Höjd mot fasad. 
Välj vilken anslutningshöjd du vill ha mot din fasad. 

 Färg. 
Välj mellan vit (RAL 9010 alt. 9016), Antracit (RAL 7016 
blank eller struktur) eller Svart (RAL 9005blank eller  
struktur). Kontakta oss vid andra önskemål.

 Säsong. 
Vi har gjort det enkelt för dig och har delat in uterummen 
i tre olika säsonger, med passande tak i glas och kanal-
plast och lämpliga partier i högsta kvalité. 

 Sommar:  
Glaspartier: Core skjutpartier med enkelglas med energi. 
Tak: 16 mm kanalplasttak eller Enkelglastak

 Höst:  
Glaspartier: Super skjutpartier med isolerglas med energi. 
Tak: 32mm kanalplasttak eller 25 mm glastak.

 Vinter:  
Glaspartier: Edge skjutpartier med isolerglas med energi. 
Tak: 55 mm kanalplasttak eller 30mm glastak.

 Snözon. 
Beroende på var i landet du skall bygga ditt uterum så 
ställer det olika krav på byggnaden. 

Eleganta glasräcken 
för inne- och utemiljö
Glasräcke är ett fantastiskt sätt att avgränsa som 
fungerar lika bra ute som inomhus. Glasen finns 
att få med olika funktioner och färger. Du kan 
välja att beställa ett färdigt räcke från oss eller 
bygga ditt eget med beslag och glas.

Pga fallrisk så finns det regler vilken typ av glas som kan 
användas i ett glasräcke, vi på Glasbutiken använder 
alltid härdade och laminerade glas i våra räcken.

Valet är av glas och folie är viktigt att tänka beroende på 
var du bor. Bor du nära kusten så är det bättre att välja 
ett laminerat glas med EVAfolie då är mer tåligt mot 
väder och vind.

Två modeller eller bygg själv 
Vi har två färdiga räckes familjer View och Sky. Vi har 
även lösa räckesstolpar samt beslag så du kan konstru
rera ditt egna glasräcke.

Kompletta uterum

View Sky
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Uterumspartier  
för alla säsonger
Vi erbjuder inte bara kompletta uterum, det går precis lika bra att  
köpa lösa delar. Alla partier, tak eller tillbehör kan man köpa löst hos oss. 
Du kanske inte behöver ett helt rum, utan bara vill komplettera din  
öppna altan med ett skjutparti eller lägga ett kanalplasttak över din terrass? 
Oavsett om du vill piffa upp ditt befintliga uterum eller vill bygga ditt nya 
uterum själv så har vi produkterna för dig.
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Oavsett hur dina behov ser ut så har 
vi ett glasparti som passar dig.

För att kunna välja rätt glasparti behöver du först och 
främst fundera över hur du vill använda ditt uterum. 

Ett uterum som ska användas året runt ställer förstås helt 
andra krav på isoleringsförmåga än ett som bara är tänkt 
att förlänga sommarsäsongen med några månader.

Det finns många fördelar med att  
välja uterumspartier från Nordicview. 

  Dina mått är dina mått.  
Du behöver inte anpassa dig 
till några konstiga standardmått.

  Svensk tillverkning, ger hållbara 
leveranser och snabbare service.

  Hantverk men kvalitet.  
Eftersom dina mått är unika så bygger  
vi ditt uterumsparti just dig. Alltid lika breda 
glas oavsett storlek på glaspartier. 

  Vi är specialister på glas.  
Den största ytan i ditt uterumsparti är glas.  
Vi vet vilket glas du behöver.

Under vilken säsong du vill vara  
i uterummet?

  Sommar – välj mellan Core eller 
slimmade Space

  Förlängd sommar – välj Core+

  Vår/Höst – välj Super

  Vinter – välj vårt högisolerade Edge
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Core – sommar
Core är vår storsäljare men samtidigt vårt enklaste system 
för ofta behöver man inte mer än detta!

Men att kalla det enkelt är att göra det lite lätt för sig, vi på 
Nordicview gör aldrig avkall på varken kvalitet eller utför
ande. Core är en kvalitetsprodukt som sluter tätt, har en 
gedigen och stabil konstruktion som inte skramlar eller slår. 

Alltid lika breda glas oavsett storlek på glaspartier. Profilerna 
är oisolerade men man kan välja på flera olika glas för att få 
olika Uvärden (isoleringsförmåga). Core har ett 6 mm tjockt 
härdat säkerhetsglas, välj mellan olika funktioner på glasen.

Core är ett profilsystem som består av en topp och en  
bottenprofil samt två sidoprofiler. Systemet är mycket  
enkelt att montera.

Utförande

Systemen är har ett modernt, formspråk med hellånga hand 
tag. Kombinera fasta och skjutbara partier som du vill, eller 
sätt ett mallskuret i gavelspetsen.

Vit (RAL9016) och den något silverfärgade naturanodise 
ringen är standard, men man kan välja vilken av de hundra
tals RALkulörerna man vill! Komplettera med skjutlås för 
invändig låsning eller utvändig låsning med nyckel. Båda 
dessa lås måste beställas i samband med glaspartierna.

Glastyp

Core levereras alltid med 6 mm härdat enkelglas.

Glaset är en stor del av partiet, därför är det extra viktigt att 
tänka igenom vilket glas ni väljer till partiet.

Delning: 15 delar
Färg: Vit (RAL 9010) eller naturanodiserat  
Max karmbredd:  14005600 mm  
Min karmbredd: 3001200 mm
Max karmhöjd: 2400 mm
Min karmhöjd: 800 mm

    Fakta om Core

  



 
 



 






 

Fasta partier

Triangelfönster – mallskuret

Välj ytterligare glasfunktion

	Enkelglas, härdat enkelglas. Uvärde 5,9. 

	Energiglas, enkelglas med energibeläggning minskar 
uvärdet samt minimerar risken för kondens. Uvärde 3,9.

	Solskyddsglas, färglöst skikt som minskar solvärme  
och ljus. Uvärde 5,9.

	Självrengörande, glas med skikt som gör att smuts inte 
fastnar så lätt på glaset. Uvärde 5,9.

	Tonat, grått, mörkgrått eller gröntonat glas. Uvärde 5,9.

Skjutbara partier - dörrar och fönster



13

Core+ förlänger sommaren
Core+ bygger på samma system som Core fast det har 
16mm isolerglas.

Core+ är en kvalitetsprodukt som sluter tätt, har en gedigen 
och stabil konstruktion som inte skramlar eller slår. 

Alltid lika breda glas oavsett storlek på glaspartier. Profilerna 
är oisolerade men man kan välja på flera olika glas för att 
få olika Uvärden (isoleringsförmåga). Core+ har ett härdat 
isolerglas, välj mellan olika funktioner på glaset.

Core+ är ett profilsystem som består av en topp och en 
bottenprofil samt två sidoprofiler. Systemet är mycket enkelt 
att montera.

Utförande

Vit (RAL9010) och den något silverfärgade naturanodise 
ringen är standard, men man kan välja vilken av de hundra
tals RALkulörerna man vill! 

Komplettera med skjutlås för invändig låsning eller utvändig 
låsning med nyckel. Båda dessa lås måste beställas i sam
band med glaspartierna.

Glastyp

Core+ levereras alltid med 16 mm härdat isolerglas.

Glaset är en stor del av partiet, därför är det extra viktigt att 
tänka igenom vilket glas ni väljer till partiet.

Delning: 15 delar
Färg: Vit (RAL 9010) eller naturanodiserat  
Max karmbredd:  14005600 mm  
Min karmbredd: 3001200 mm
Max karmhöjd: 2400 mm
Min karmhöjd: 800 mm

    Fakta om Core +

  



 
 



 






 

Fasta partier

Triangelfönster – mallskuret

Välj ytterligare glasfunktion

	Isolerglas, dubbelhärdat isolerglas med varmkant.  
Uvärde 3,9.

	Energiglas, 2glas isolerglas med dubbelhärdat  
säkerhetsglas, 1 energiglas, varm kant och argongas. 
Uvärde 1,7. 

	Solskyddsglas, selektivt färglöst skikt som minskar 
 solvärme och ljus. Uvärde 1,7.

	Självrengörande, glas med skikt som gör att smuts  
inte fastnar så lätt på glaset. Uvärde 1,7.

	Tonat, grått, mörkgrått eller gröntonat glas.  
Kan även väljas som energiglas.

Skjutbara partier - dörrar och fönster
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Super – höst
Super är ett stabilt karmsystem med 24 mm isolerglas.  
Super är för dom som vill nyttja uterummet på vår och höst. 

Profilerna är oisolerade men man kan välja på flera olika glas 
för att få olika Uvärden (isoleringsförmåga). Super har ett  
24 mm tjockt härdat säkerhetsglas, välj mellan olika funk
tioner på glasen. Super är ett karmsystem vilket gör att hela 
partiet med blir mycket stabilt och kraftfullt. Systemet är ock
så utrustade med en integrerad kondensränna som fångar 
upp eventuell invändig kondens på glasen samt en utvändig 
droppnäsa i ovankant av partiet.

Utförande

Super har ett modernt och stilrent formspråk. Kombinera  
fasta och skjutbara partier som du vill, eller sätt ett mallskuret 
i gavelspetsen. Super finns också som fast med vädrings
lucka samt slagdörr.

Standardfärger är Vit 9010 (blank), Antracit 7016 (blank), 
Svart 9005 (blank), Antracit 7016 (struktur), Svart 9005 (struk
tur). Skulle inte någon av dessa färger passa dina behov så 
finns ytterligare hundratals färger att välja mellan.

Tillval

Som standard kommer partierna med invändigt manöver
handtag som låser partier samt utvändigt handtag, Det finns 
också möjlighet att välja till utvändig låsning med myckel.

Lås måste beställas i samband med glaspartierna.

Delning: 16 delar 
Max karmbredd:  14005600 mm  
Min karmbredd: 3001200 mm
Max karmhöjd: 2500 mm
Min karmhöjd: 800 mm

   Fakta om Super

 

 

 


 




  
  

Fasta partier Fast med vädring

Skjutbara partier - dörrar och fönster

Skjutbara partier - mötas på mitten

Slagdörr

Triangelfönster – mallskuret

Välj ytterligare glasfunktion

	Isolerglas, dubbelhärdat isolerglas med varmkant.  
Uvärde 2,8.

	Energiglas, 2glas isolerglas med dubbelhärdat  
säkerhetsglas, 1 energiglas, varm kant och argongas.  
Uvärde 1,1.

	Solskyddsglas, selektivt färglöst skikt som minskar  
solvärme och ljus. Uvärde 1,1.

	Självrengörande, glas med skikt som gör att smuts  
inte fastnar så lätt på glaset. Uvärde 1,1.

	Tonat, grått, mörkgrått eller gröntonat glas. Uvärde 1,1.
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Delning: 16 delar 
Max karmbredd: 14005600 mm  
Min karmbredd: 3001200 mm
Max karmhöjd: 2500 mm
Min karmhöjd: 1100 mm
Uvärde på hela konstruktionen: 1,6 (2720mm x 1850mm)

   Fakta om Edge

Edge – utnyttja ditt uterum året om
Edge är valet för dig som vill ha möjlighet att använda ditt 
uterum i princip året runt.

Profilerna är isolerade, inbyggda tätningar och termiskt 
 brutna köldbryggor ger en mycket god isolering. Edge 
levereras alltid med 28 mm isolerglas med varmkant. De 
gedigna profilerna säkerställer ett stabilt och hållbart parti. 

Systemet är också utrustade med en integrerad kondensrän
na som fångar upp eventuell invändig kondens på glasen 
samt en utvändig droppnäsa i ovankant av partiet.

Utförande

Alltid lika breda glas oavsett storlek på glaspartier. Profilerna 
är isolerade. Edge har ett 28 mm tjockt härdat säkerhetsglas, 
välj mellan olika funktioner på glasen. Edge är ett karmsys
tem vilket gör att hela partiet med blir mycket stabilt och 
kraftfullt. Systemet är också utrustade med en integrerad 
kondensränna som fångar upp eventuell invändig kondens 
på glasen samt en utvändig droppnäsa i ovankant av partiet.

Standardfärger är Vit 9010 (blank), Antracit 7016 (blank), 
Svart 9005 (blank), Antracit 7016 (struktur), Svart 9005 (struk
tur). Skulle inte någon av dessa färger passa dina behov så 
finns ytterligare hundratals färger att välja mellan.

Tillval

Som standard kommer partierna med invändigt manöver
handtag som låser partier samt utvändigt handtag, Det finns 
också möjlighet att välja till utvändig låsning med myckel.

Lås måste beställas i samband med glaspartierna.

  

 

 
 

 


 

  




  

Fasta partier

Fast med vädring

Skjutbara partier - dörrar och fönster

Skjutbara partier - mötas på mitten

Slagdörr

Triangelfönster – mallskuret

Välj ytterligare glasfunktion

	Isolerglas, dubbelhärdat isolerglas med varmkant.  
Uvärde 2,8.

	Energiglas, 2glas isolerglas med dubbelhärdat  
säkerhetsglas, 1 energiglas, varm kant och argongas.  
Uvärde 1,1.

	Solskyddsglas, selektivt färglöst skikt som minskar  
solvärme och ljus. Uvärde 1,1.

	Självrengörande, glas med skikt som gör att smuts  
inte fastnar så lätt på glaset. Uvärde 1,1.

	Tonat, grått, mörkgrått eller gröntonat glas. Uvärde 1,1.
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Delning: 15 delar 
Max karmbredd: 14005600 mm  
Min karmbredd: 3001200 mm
Max karmhöjd: 2800 mm
Min karmhöjd: 1100 mm

    Fakta om Space

Space – maximera din utsikt
En helglasad skjutdörr ger dig hela utsikten, utan störande 
vertikalprofiler. Med Nordicview Space kan du skapa rum 
utan att begränsa frihetskänslan!

Space levereras alltid med 10 mm härdat enkelglas.

Utförande

Systemen är ett modernt system med helt utan vertikala  
profiler. Kombinera fasta och skjutbara partier som du vill.  
En variant är skjutdörrarna som öppnas från mitten.

Tillval

Finns som standard i  Vit 9010 (blank), Antracit 7016 (blank), 
Svart 9005 (blank), Antracit 7016 (struktur) och  
Svart 9005 (struktur). 

Skulle inte någon av dessa färger passa dina behov så finns 
ytterligare hundratals färger att välja mellan.

  



 
 



 






 

Fasta partier

Skjutbara partier - dörrar och fönster



17

Färgmatcha 
uterummet
Hos oss har du full frihet att välja valfri kulör på dina partier. 
Som standard kan man välja mellan Vit 9010 (blank), Antracit 
7016 (blank), Svart 9005 (blank), Antracit 7016 (struktur) och  
Svart 9005 (struktur). Men vi har även ett antal basfärger, 
noga utvalda kulörer som passar de nordiska formspråket. 
Vissa i ett fräscht blankt utförande och en del i en tacksam 
strukturfärg.

Solen – vän eller 
fiende?
Solen är efterlängtad under de mörkare delarna 
av året, men kan orsaka obehag när den är 
framme. Att välja rätt glas för att tona bort skarp 
sol eller välja rätt tak så inte solen värmer upp 
uterummet för mycket kan vara bra.

Vill du ha sol men ändå inte så finns det andra 
solskydd du kan sätta i taket på uterummet.

HÄRLIG LIMTRÄSTOMME  
GER LIV ÅT UTERUMMET  
– se till att det är rätt förbehandlat.
Vi kan grundolja och lasera din 
limträstomme redan i fabrik   
en trygg och bra kvalitetssäkring. 
Du kan välja mellan ett eller två 
lager, ej täckande lasyr. 

Färdig strykningen görs alltid 
allra sist när allt är på plats, för 
att får den rätta finishen som är 
både vackra och användbara. 

Det lilla extra... 

        Tillval till ditt uterum

Behagligt ljus
LEDbelysning är helt steglöst dimbar och styrs enkelt 
med en fjärrkontroll. Ljusdekorera med LEDlampor 
som är snyggt inbyggda i en integrerad I takstolen.
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Välj rätt tak
Taket på ditt uterum är viktigt av många orsaker. Eftersom värme 
stiger uppåt så kan ett dåligt isolerat tak bli en riktig energitjuv. 
Taket är också en väldigt viktig del i utseendet och påverkar i hög 
grad upplevelsen när du befinner dig i uterummet.

Vill du dra nytta av det naturliga ljuset i så stor utsträckning 
som möjligt så ska du välja ett genomskinligt takmaterial, 
antingen glas eller kanalplast. Båda släpper igenom ljuset, 
men också en del av värmen. Om du väljer ett genomskinligt 
tak, tänk på i vilket väderstreck ditt uterum ligger. Ljuset som 
kommer från söder och väster är väldigt skarpt, medan det 
kommer ett mer ”mjukt” ljus från norr och öster. Om ditt rum 
ligger i söderläge kan solskyddsglas eller en markis vara ett 
bra alternativ.

Ett tak helt i glas ger en exklusiv känsla och skapar en fantas
tisk rymd i ditt uterum. Att ligga på rygg i behaglig rumstem
peratur och titta ut genom taket och se stjärnorna gnistra är 
en riktigt häftig upplevelse. Tänk på att ett glastak åt söder 
kan göra att det blir väldigt varmt i ditt uterum under som
marens allra varmaste tid. 

”ATT LIGGA PÅ RYGG I BEHAGLIG 
RUMSTEMPERATUR OCH TITTA UT 
GENOM TAKET OCH SE STJÄRNORNA  
GNISTRA ÄR EN RIKTIGT HÄFTIG 
UPPLEVELSE”

Om du har ett brutet tak kan du välja att ha ett glastak på ena 
sidan nocken och ett täckt tak åt det hållet där solen är som 
allra starkast. Ett kanalplasttak släpper igenom ljuset och 
filtrerar bort de skarpa reflexer som ibland kan uppstå när 
taket är helt i glas. Kanalplasttak är det vanligaste alternativet 
och går att få både med opalfärgad, klar, vit eller rökfärgad 
skiva.

Ett täckt tak stänger i högre grad ute värmen, men det släp
per heller inte igenom ljuset. Den allra mest energieffektiva 
lösningen är ett isolerat bandplåttak, som många också väl
jer när uterummet ska harmoniera så bra som möjligt med 
huset. Du kan också välja ett cellplasttak som du kan måla 
invändigt för en ökad inomhuskänsla.
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Fakta: Plasttak
16 mm, U= 1,98. 
25 mm , U=1,4
32 mm, U=1,14.
55 mm, U=0,98
Värmeisolering: Uvärde 0,981,98 
Färg: Opalvit 
Minsta taklutning: 4°

Kanalplasttak
+ Starkt & slagtåligt     + Bra ljusgenomsläpp

Taken tillverkas i polykarbonat som är ett starkt och slagtåligt material med bra ljusgenom
släpp. Takplattorna finns i olika tjocklekar från 16 till 55 mm, med olika isolerande egen
skaper. Våra tak har lång livslängd. Vi har dessutom försett det med skyddande UVskikt, 
som gör att taket inte gulnar, samt takprofiler med termiskt bruten köldbrygga.

Profilsystemet är i aluminium och plast med tillhörande infästningsdetaljer helt  
i rostfritt material.

U-värde
ned till

0,98
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Glastak

U-värde
ned till

0,6

Fakta: Glastak
25 mm 
30 mm 
50 mm 
Minsta taklutning: 6°

Nordicview glastak är av högsta kvalitet och finns att få i 
tjocklekarna 25, 30 och 50 mm för att enkelt kunna anpassas 
till resten av glaslösningarna i ditt uterum. Profilsystemet är i 
aluminium och plast med tillhörande infästningsdetaljer helt 
i rostfritt material.

Glastaken har ett härdat glas på ovansidan samt ett laminerat 
glas på undersidan för maximal personsäkerhet.

25 mm systemet är enklare med raka glaskassetter. 35 mm 
respektive 50 mmsystemen är mer tekniskt utvecklade för  
en tätare anslutning samt bättre Uvärde.

Ett glastak med dess stora yta mot himlen och därmed även 
solen kan bli ett härligt inslag för rymd och frihetskänslan. 
Men om det ligger i sydliga väderstreck samt att vi har turen 
och får en solig sommar kan det snabbt bli för mycket av det 
goda. Väj mellan flera glasalternativ för att kontrollera värme 
och ljusinstrålning med olika typer av solskyddsglas. Uvär
det anger isoleringsförmågan medan gvärdet anger hur 
stor del av solvärmen som glaset släpper igenom!

För bästa prestanda så säljs glastaken tillsammans med 
 stomme, men går även att köpa separat!
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System:
200 mm, U= 0,214
300 mm U=0,116 
Material: Bandplåt
Färger: Silvermet/svart/tegelröd 
Maxbredd cc: Anpassas 
Längd: upp till 6 000 mm 
Minsta taklutning:
Pulpet 4°/sadel 6°
Självbärande

Fakta: Plåttak

Nordicview isolerande självbärande 
bandplåttak kan bidra till ett mer enhet
ligt utseende på ditt rum i förhållande  till 
din  befintliga husmiljö. Plåttaket håller 
mycket hög kvalitet. 

Taket är fyllt med isolering på 200 
mm med ett Uvärde på 0,214 och vid 
 isolering 300 mm är Uvärdet 0,116. 
Komplettera med takelementen av 
 sandwichtyp är uppbyggda som 
 moduler för ett snabbt, säkert och  
effektivt montage.

Plåttak
+ Energieffektivt val 
+ Hög kvalitet
+ Snabbt montage

U-värde
ned till
0,116
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Fasadpartier som 
tar in trädgården 
i vardagsrummet.
Att varje morgon få vakna upp i ett hus som är tätt sammanbundet med 
naturen utanför är något speciellt. Det varma morgonkaffet smakar lite 
extra gott när du samtidigt betraktar snöflingorna som sakta faller utanför  
i den kalla vintermorgonen eller daggen i gräset som blänker när morgon-
solen tittar upp över horisonten. 
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Visa upp din  
utsikt med en  
skjutbar glasfasad
En glasfasad har ytterväggens isolerande egenskaper,  
men ger ditt rum en helt ny känsla av rymd. Du kommer att 
överraskas av det generösa ljusinsläppet och du kommer  
att upptäcka att ditt rum förvandlas till något helt nytt. 

En skjutbar glasfasad är lösningen för dig som gillar stora, 
fria glasytor. Våra glasfasader kan tillverkas med bågstorlekar 
ända upp till tre meters bredd eller med minimala profiler 
för maximalt ljusinsläpp.

Aluminiumprofilerna är avisolerade vilket betyder att de 
båda aluminiumskalen delas av med en isolerande plast
profil så att den varma inomhusluften inte vandrar ut.

Du kan få alla delar öppningsbara eller i kombination med 
någon fast del. Samtliga partier är försedda med säkerhets
glas som standard och med ett lågt Uvärde på hela kon
struktionen för att klara de högt ställda kraven som finns  
på dagens byggande.

Utförande

Som standard finns Vit 9010(blank), Antracit 7016(blank), 
Svart 9005(blank, Antracit 7016(struktur), Svart 9005(struk
tur). Skulle inte någon av dessa färger passa dina behov så 
finns ytterligare hundratals färger att välja mellan.

Då glaset utgör en stor del av ett glasparti kan dess egen 
skaper vara avgörande för hela uterummets prestanda. 

Välj mellan flera andra alternativ för att få just de egenskaper 
som du önskar; energiglas, självrengörande, ljudreducer
ande eller varför inte solskyddsglas! Alla är alltid i person
säkert.

Tillval

Som standard kommer partierna med invändigt manöver
handtag som låser partier samt utvändigt handtag. Det finns 
också möjlighet att välja till utvändig låsning med nyckel. 
Lås måste beställas i samband med glaspartierna.

Välj ytterligare glasfunktion

	Energiglas, 3glas isolerglas med dubbelhärdat  
säkerhetsglas, 1 energiglas, varm kant och argongas.  
Uvärde 0,6.

	Solskyddsglas, selektivt färglöst skikt som minskar  
solvärme och ljus. Uvärde 0,6.

	Självrengörande, glas med skikt som gör att smuts  
inte fastnar så lätt på glaset. Uvärde 0,6.

	Tonat, grått, mörkgrått eller gröntonat glas. Uvärde 0,6.

  

Fasta fasadpartier

Skjutbara fasadpartier 

Lyft-/Skjutbara fasadpartier 



   

  

Delning:16
Max karmbredd:5600 mm
Min karmbredd:1800 mm
Max karmhöjd: 2500 mm
Min karmhöjd: 1800 mm
Bredd vertikala profiler: 45 mm
Uvärde på hela konstruktionen: 0,9 (3850 mm x 2550 mm)

   Fakta om våra fasadpartier



Återförsäljare SVERIGE

Glasbutiken.se 
info@glasbutiken.se

Glass Nordic Distribution
Järnvägsgatan 2 
361 30 Emmaboda 
Tlf. +46 10178 78 50 
info@glassnordic.se

 

Återförsäljare NORGE

Råde Glass
www.radeglass.no
Idrettsveien 1, 1640 Råde
 
Mester Bygg & Uterom 
www.byggoguterom.no
Skjærdalen 2
3533 Tyristrand
 

Fauske Multiservice
multiservicefauske.no 
Tlf. +47 756 45 800

Fauske: Kirkeveien 15, 
8207 Fauske

Bodø: Hålogalandsgata 7, 
8006 Bodø

EXAS  exas.no
Sandfærhus 24,  
Hell senter.  Stjørdal  
Tlf. 41237212
 
Byggmester  
Marius Thorsen 
Tlf. +47 452 26 190
Stavanger
post@bmthorsen.no
 

Kontakta våra återförsäljare om  
du vill diskutera ditt uterum.


